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ADALÉK A BOSZORKÁNYPEREKHEZ.

ntüzli Bónier Máris.)

(Folytatás.)

Anno 1627: 23 die Felír. szettünk bizonsagot Nagj Tan-
ion. mi Laki János es Leörincz Benedek, ezen Varmegjenek
Vice Ispanisi es Szolgabírnia.

1) Tano az Nagi Tani biro Czirok András hiti után
azt uallia. Simon Fér e nézne es Lazlo Péterne fell azon!
uallia mint az toöb tanuk be hoztak. Horvat Janosne fe-

ll azt hallotta, hogj Ohcmi Andmne betegeskedet uolrta cb

eö adót uolna ualamj Sirt neki kinél kennie ma-
gát. mint hogj az labaj dagadoztalak uolt el. azt nem tngia
kenteie magat nele uagj nem. Deczi Gáspártól . azt is hallotta

hogj Csallóközben . uolt. Beüghclö taian eB ot beszeltek nekj.

hogj Horuat János azt mondotta uolna. hogj miért uallot az

ö felesegero , Jutnom az Imdnagjaaga alatt tiolt. egiebet sem-
mit sem tu<L

2) Tano. Szentc Pál. megh esküt hiti után azt nallin.

hogj cgjobet nm tud. hanem azt tugja. hogj tsepi Margit
bizonioaan tudót az Apiatol. Csépi Deömcötörtöl maradót
oruossághoz mert egikor az fianak Szentc Balasnak uagion

cgi fia. Istók, neneö. azt is megh ucsztcttck uolt, es kertek

Czepi Margitot hogj ide Tanira áltál ieönne ez meg latna az

giermeket, mi niamdaia uolna. inegh kente az giermeket, es

reá oluasot, az giermek, megh giogjult. Azt is uallia hogj

mikor ez élt. mint égj negj esztendnél az feleseget,
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megvesztettek uolt. ki miat igen nagi kínban uolt, mást

sem giogiult ki belle, oltsan lakot égj santa (kitörölve) vak

Aszonj. a ki Horuat Gáspárnak napa uolt. Kerté azt oda ni-

ucn az feleseget, giogjeitani. ha mi iot lehet ucle. bgj

giogjejtsa . cs miuel hogj minden nap oda ment latoi . es enni

uit, kérdette az Vak Aszontol ha megh giogjeithattiae . auagj

nem. kire mondotta az Vak Aszonj. Oh. mit giogjethatom

edes Pál Vram . ha az mit giogiult uolt is ez eycl mind Vion-

nan el rontattak es en magamat.is el kinzottanak nem hágják

megh giogieitani. Kerdette ki nem hagja. azt mondotta, hogj

Horuat lan esne nem hagja, Annak utanna. haza hozta eB

nagj kinniaban tsak nem harapta az földet feöl. Istenért kert

hogj Horuat Janosnohoz menniek es köriek sirt tele, cl

mentem, cs kertem tle . mingjarast ada: ÍRmegh arra kertem

hogj el ieöien es maga kennie megh, cl ieöt es megh kente,

es azon evei szépén megh könuiebedet osztan. masnap. oda

ment Horuat Janosne kerduen. mind nagj Aszoniom

.

inon dót az felesegem.' mondoan. hala az Vr Istennek edes

Aszoniom . immár iobban uagjok ez eycl immár niughatam

.

ez tanois az hazban az Asztalnál ultién nagj rut szemmel

reá tekentet
,

azt monduan . hogy lialgas az Istenért ,
azt ne

mongjatok, hogj azenattam sírral gioghdt nolna megh,

iettehen. tsak nem le eset az földre, az simák az maradekia

az KaJiha szegletin uolt, eyel el neszei ónnal, az felesegem

hallotta hogj eyel az földhöz . tsaptak az tserepet *), de eök

nem halotak.

Azért bizoniosan tudom hogj ö tsclekette uele. azért

tselekette penigh . hogj az migh feiös marháin nem . uolt. Sai-

tert uaiert menten ment. ez. tanonak hazahoz, es az míg el

nem unta adigh mind attannk neki az mit kert. hanem osz-

tan el tvnuftn az sokat, nem adót egiczer neki. es tsak azért

uesztette megh. horvat Janóstul, penigh ez tano hogj uagi

baratsagossan éltének égik az másiknál uendegeskeduen . ez

tano. Kerte szép szónál monduan. edes János Vram ne ue-

szekegiel az faluual. bizonj peörleni akarnak Deled, arra azt

mondotta . Oh had peöreölienek . mit felek ez attól . mikor cn

*) Tán a marsiig vagy Itnlya.

2V
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soporniu laktam, mind birakot esküiteket, ugi megh szit-

tam en mint az bokrot, de semmit nem merhettek raitam

Azt is tugia hogi égjkorban . Oirciter mint égj tíz esztend
taiban. mikor ezen tano biro uolt uolna tahat. uetet uolt.

Chemj Lörincz. az Markhoz) fíjldön. búzát, es tudatlanok

találta . ugian ónnal, az Iloruat János fíjlderöl eöue gjanant.

3. auagj. 4. KercztoB buzaiat ugimint arató rezt el hoznj.

kit mikor Horuat János eszeben uet ment ezen Tanohoz . mint

akkori bíróhoz, meg ielentuen. hogj el hozta buzaiat. Chemj
Lörincz. ment oda ez tánc es mondotta, miért hoztad el az

Horuat János buzaiat. mentette magat, hogj bizoni tudatlan-

ságból let hanem. 12. hold búzám uagion. ualabun akarja

uegie ot föl. ez ualazt uisza uiuen. Horuat Janosne azt mon-
dotta liogj bizonj nem leszen az. hanem azon buzamat

,
hoza

megh. az Asztagbol kellet kiualogatnj es mikor, uisza uittek

nekj azt mondotta hogj fosos bestie kuruafi el uitte az on
buzamat, de bizonj megh sirattia . azon hamaragiaban megh
eset az Vesztes raita azt mondotta hogj tsak az szalmádat

uitte visza ki rázta az szemet ezt is hallotta hogi it uolt Ta-

nion égj Dizno paztor Detsi Gáspár. Annak az feleségé mon-
dotta hogj egikor ment uolna . az Nemet Albert kuttiara uizert

es mikor lat,ta uolna hogj az kutban égj utalatos Varas
béka labbana az Vízben, azonban érkezik oda Czcmi Ger-
gi szolgain lieteniej Balas neuö. cs azis latuan. ki meretette

az békát, és niarsban vontak. Azonban horuat Janosneis

oda erkezuen latta hogj ki méretettek az kutbol az békát, es

niarsban uontak. mondotta, hogj mi dolgotok uolt tinektek

euel . hogj nem Lattotak bket nekj megh feniegette az legent

es az utón ugj let dolga, hogi szórnia nagj Kínnal köllöt

megh halni.

Azt is hallotta hogi egikor osztan . azt tselekette Horuat
Janosne. hogj Detsi Gasp&rnenak. az homloka az orczaia

neres uolt, kérdettek az Aszoniok tle mi ltte . azt mondotta
hogj cycl. Horuat Janosne oda ment es az niarsban
uoniot bekaual arczul uerte, es az marsnak az uege-

uel sertette. Hágj Istuannc felöl azt tugia mondanj. hogj

ez élt mint egiket esztendvel ez eltt (e két szó kitörölve)

ment uolt Komaromban Sok ad aló inban, cs azonban. Nagj
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latnamét, latta hogj az Varfele magan le ülne. sok szop
sarga uaiat es sok szép túrót arolt. kibl, ugjan
ki geögedezet az Vaj cö nem tugia mitl lehetet ollian

sok es szép. az eöuek penig mint uaiok turaiok
sirtalan. azért gianakozik hogj el tugia az tehenek
hasznát uenni.

3) Tano. Szente Paine . azt uallia hogj . mikor az me-
nienek Szente Balasncnak gjermeke let uolna . cs ez tano ha-

zabol dolgaira ki ment uolna. azonban, az Kcmcncze me-
geöl. latot ualamit az meniotske . bgj rca ment es megh
fogta az fcict ki miat ugj tetszet hogj Vgian tser-

ge.t az feie. es el rcmcöltien . azonnal ki ütötte az ne-

hessegh. es minél hogj azt akarta uolna el egy tanonak fia.

azért gianakoznak reá hogj azért tsclckclte uolna az menie-

ucl ezt a dolgot
,
akkor is tsepi Margittól bontanak ualami

uizet, kit Innia attanak az menietakenek . es ugj giogiult osz-

tan megh. Az niigh az inenictskcnek giermeke nem let oda

hittak Horuat Janosnet, es nenetkczucn azt mondotta.de nem
lesz semmi dolga, megh gtogiul.

Az miért penig ez tanot megh uesztette az sunnnaiatsak

ez. hogj mikor az menienek gjermeke akart, lennj. es her-

telcnseggcl. oda nem hihattak. Horuat Janosnet, hanem tsak

maga uolt ez tano az mentenek szülésének ideien uele. im-

már az eltt is kezdett uolt az keze Fainj
,

azonban megh
hallotta hogj gjermeke let az menienek. oda ment Horuat

Janosne. cs tsak megh tekentette az menietsket cs

nagj haragul ki tneut. Az Aszonioknak. mondotta, hogj

Babaua let szente Paine, de megh nalik megh ha sokaigh

Babakodhatik. az után mind inkab cl ueszet az kezeuel
uegre osztan az lapiezkaiat elöfordeitottak az melierc. ezután

aztan uallia mint az Vram. hanem ezt hoza teszi hogj egjkor

ieöt hoza. Megjerröl. Nagj öergelne. körte azt is ez tano hogj

ha lehetne gjogjttana. mondotta hogj iin égj fürdt tsinalok. de

bizonj bekénél . megh nem forödhetel bemie hanem a ki megh
uésztet, mingjarast ide ki ieonni es henem tapasztal az für-

dben. megh nem hágj gjogjettani. es az Kemonczcs kertben

ült az fidben, azonban, mingjarast oda icöt Horuat Janosne.

mondotta, hogj egessegel. mulassa kegjelmed az fÖrdeöt.

ei könyvtál- digitalizált dokumentuma
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4) Tano. Szente Baias . megh esküt hiti után azt ual-

lia. Nagj Istuanne felöl . hallotta hogy eriene az tehenek hasz-

na elvételéhez: Aztis uallia hogj mikor Szegi Istnannak az

els felesegeuel ualo meniekzeöíe uolt. Akkor az Tanj Ta-

más predikátum ot volt. es mikor alkalmasban ueghez ment

uolna az lakodalom . mondotta líoruat János, ez , tanonak

.

menicl halas eötsetn az en hazamhoz fogd he az cn lovaimat

es uigiük haza az prédikátor komámat oda memuén . talalta

az Horuat János Icaniat az pituarban. el atta az kochihoz

ualo szerszámot . latot . az szobában . hogj gjertia egne . Kér-

dette az leaniatol . monduan . Köreik kik uadnak ölben . mon-

dotta az leani . de nintsen senki . mondotta ez tano bizonj be

megjek es megh latom . az leani ellenzetté . de ngjan he ment.

es azonba az liazban szellie uezuen. latta a Kalilia •mellet

,

tsupa Aniaszült mczcitcicn. Horuat Janosnct
,

es égj Feölsö

geleren lakó kia Gcörbe Ven Aszónkat, az is niezeitelen uolt,

hanem tsak az szemérmes testeket fttek be es ugj kentek

magokat, az kénestl, penigh igen büdös uolt az mclogh ház-

ba mire ualo uolt az kénes azt magok tagjak . megh kel ker-

dcuj. Az Vak Aszonj oltsan ez tanonak
,

is az szerent megh
mondotta, hogj Horuat Janosne nem hagja megh gjogjeitanj

Az Aniat. Szente Painet.

6) Tano. Szenté Balasne . azt uallia hogj. cötetis gjo-

gietotta. Chepi Margit azt is uallia hogj mikor ebtét az

nehessegh bántotta, öli uizet küldt, kiben megh háttá hogj

estue regei aban igjok es aban mosgjok, es felel felöl, lmgj

soha ki nem üti többször az a niauala reá.

Azt is mongja, bgj sem maga sem az giermeko nem
alkatot . arról ualo sirtis küldt . azt izente bgj az giermeknek
tsak az tenieret kente uclo. maganak is az halankiat es teneret,

kennie es alkatnak . mcgh tselekette . es . azutan alhattanak.Azt is

tugia hogj egjezer ide Tanira az ö hazakhoz be hajtottak uolt.

az Cbepi Margit louait, es égj nagj bottal érték icött, es kerte

ki hogj miugjarast ki nem attak azt mondotta hogj nem ecs-

merik megh tsepi Margitot. de ha meghesmerik tahatrea em-
lékeztetnek. azt is mongja. hogj Horuat Janosne giogieitotta

es sirt is adót. ki után mégis giogiult. mert az elöt. 4. kéz
láb mászkált kj az házból. Az babasagrol is giermekszülese-

; könyvtár digitalizáltdokumentuma
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röl. égi Arant uallia az napaual Az fürdben hogj ült szente

Paine, azont uallia mint az napa. Azt is inongia hogj az Olt-

sai Vak aszontol, hallotta hogj azt mondotta ezen tanonak.

hogj mint tegedet. s. mind az napadot. égj kész uesztette

megli . eörömest meg giogitanakk benneteket
,
de nem hágja

Horuat Janosnc, mert eng(em)ct is. ugj cl kínzót mi átlátok

hogj ugjan rczketek bele . Azt is mongja hogj igen harangozot
az füle. giennek agj fekteben. noha ismegh mintha pinte-
reztek uolna. es néha mintha rostálták uolna. hanem az

Ania adigh iart Hómat Janosnc után. Vaiat mézét, nit nekj,

es adót ualamj fiiuet. kit megh foznj hagjot, abban háttá

megh mosni az fcict. kit megh tselekettenek . es ngj gio-

giait íncgli.

6) Tano. Jakab János hiti után azt uallia. semmit sem
tud. Vgian ennek az Fe.lesege semmit sem ttid.

7) Tano. Szegi Jstuan. hiti után azt uallia. hogj Vas
Hergelne felöl hallotta hogj tudna Lazlo Peternehez Simon
Fereneznchez hogj tudnak az tehenekhez. Szabó Peter-
ne is, az t3etj Szolgain megh ucsztoset, Hómat Janosne felöl

hallotta megÍ3 feniegette Horuat Janosno egiczer es azutan

.

eginehanj marhaia ueszet el. kiért Horuat Janosnera giana-
kodik

. ,

8) Tano Szegi Istuanne semmit sem tud.

H) Tano. Szegi Istuan napa semmit setn tud,

10) Tano. Mészáros János semmit sem tud.

11) Mészáros Janosne. hiti után azt uallia. az Chopi
dömeötör hogj eördöngeös Holt hallotta

;
Dccsinetöl hallotta

hogj Horuat Janosnc az niarsas Varasbokat az Arezaia-
hoz uerte.

12) Tano. Chcmi Lörinez megli esküt, hiti után azt ual-
lia. hogj az mint szente Pál megh uallotta ennek az tanának
megli ueszteset ö is Az szerent nallia. hanem hoza teszi azt

is hogj mikor immár megh uolt uesztue
,
oda meDt Hómat

Janosne latnj es eleiben fiit. az inget tol haituan az oldalát
ala uonta az kezeuel. monduan édes Lörinez Vrain halehetne
megh az Veremmel is iol tennék ucled, azt tugia hogj oda
niult. de mikor uetto cl az kezet azt osztan nem tugia. an-
nira el nehezedet, az ulta annal is nehezebben, let dolga. Az

ei könyvtár digitalizált dokumentuma
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Oltsaj Vak Aszonj kézte uolt giogicitani. megmondotta azis

bgj nem engedik megh giogittonj , de nem mondotta ki nem
hágj a.

13) Tano. Danid János, biti után semmit sem tud.

14) Tano. Nagj János
,

biti után semmit sem tud.

lö) Tano. Nagj Janosnc. biti után az béka dolgát

hallotta Detsinetöl.

16) Tano. Danid Janosne. sem. sem tud. egiebet
,
ha-

nem Czemi Andrasne hogj betegh uolt, kent adót nekj.

Hómat Janosne.

17) Tano. Chemi Lörinczne. Semmit Bem tud. egiebet,

ualamint a» Vra uallia tsak hogj mind lepeödöt mind inget.

Szagatta magáról esze nekol uolt . az béka dolgot ugj ual-

lia . mint az töbi Hallotta. Detsinetöl . megh kel kerdenj

.

18) (hiányzik)

19) Tano. Hágj Istuanj . megh esküt, hiti után azt ual-

lia, hogj Lazlo Petérné felöl . hallotta hogj tud tehenekhez
Vyheli Matenetis. Hómat Janosnet hallotta hogj Orvoslanj
tud. Azt is tugia hogj egjezor az maga Icania cs Tuba Ba
lint Icania. az Vetésrl be hajtottak az disznait Horuat Já-

nosnak . es he nem mentenek az Ólban . hanem Tuba Balint

égjénként mind be hanta az disznók siuasat hogj megh hal-

lotta. Horuat Janosne, az Icania oda ment es azt kezdette

hogj ki haitotta be az disznókat, mondotta Tuba balint, eregi

tsak hozd megh az iutalmat, arra azt mondotta az Horuatne

Icania. No bizonj megh barmiatok megh ezt. Az Aniais az

hazok felöl feniegetet, de nem hallottak az szavat, az

után ugj megh bana Tuba Balintne. hogj az után ugjon for-

deitottak megh.

Hz tanonak is az leania hogj ot uolt az dizno hajtásban

Annak is ugj let dolga, bgj az labai mint rothattanak. ha-

nem sztan kis Tanion giogietotta Fogas János, eötsemegh

ebölis Horuat Janosmera uelekednek. miuel bgj megh fenie-

gettek eüket. leaniastol. azt is uiongja hogj magat is sokat

fenyegette
,
es immár annira uan hogj alegh ueszen lelekzetet,

azért, ahol is Horuatnera gjanakodik.

20) Tano. Nagj Istuanne . semmit sem tud . cgjarant ual-

lia az feniegetest az Yraual.
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21) Tano. Chemi András hiti után semmit sem tud

.

Vas Gergeline tehenek haznat hogj el ueheti hallotta.

22) Chemi Andrasne semmit sem tud , adotis kis kent
neki. de megh mást is megh uagion az sir.

23) Tano. Nemet Albert hiti után semmit sem tud.

24) Tano. Tuba Bálint, hiti után. semmit sem tud. egic-

bet ualamiut Nagj latuan uallia. hanem. Nagj Gergelinet

mongja hogj megierol hoztak áltál az fclesegchez giogitnnj

kerte ez tanonak felesege, hogj megh mongia kitl uolna az

5 niaualaia. azt mondotta hogj bizonj en nem mondom arra

hiszede hogj ha tudnád, teneked köniebsegedre uolna. bizonj

megh iuk&b artasodra uolna . ugjmond . ezt nem neked hanem
az Vradnak tselckcdtek . de te találtai bele menni.

25) Tano. Detsi Gáspár *). megh esküt hiti után azt

uallia. hogj égj marhaia Horuat Jánosnak, tsak íeöt. s.ment

mindenfele . mind hegire Veöígire . es mikor megh izente uolna

az leaniatol. Horuat Janosnenak. hogj uisellie gondiat az jnar-

haianak . mert ö nem elegli reá . hogj az falu marhalat is mind
cörize. s. emennek is mindenütt utonna Járhasson, az után

kött uolt ualami tsomot az niakara. es migh az

raita uolt adigh szépén iart cgjüt az töb mariikkal . az

után. mezn le hullott az róla es is meg az utannis köteötte

az utanis. harmad nap mulua az is eloset róla. az ntan is*

megh mikor behajtotta az marhat ismegh hazokhoz ment , es

megh mondotta hogj lássátok . mit mieltek az tehenetekéi,

mert cn immár semmikepen nem oltalmazhatom, az sokat az

egiert el nem hagjhatom. erre azt mondotta hogj eleget or-

noslottam . de nem használhatok neki mert az eördögök hor-

dozak mikor osztan elmaradót uolna es Horuat János kérdezte

uolna hogj hol marat az niaualiodot marhaia azt mondota

hogj bizou; nem láttám, az után. égj Vasarnap talaltak reá,

hogj meg ottelc az vadak

.

26) Tano. Deehi Gasparne. hiti után azt uallia. hogj ö

semmit nem tud egjebet, hanem azt hallóin hogj Lazlo peterne

tud Simon Fercnczne fell, azt hallotta hogj Matias Jakab azt

beszelte uolna. bgj az búzát boronálta. azt is mondgia

') Pásztor unit cl.
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hogj ez el8t ualo Inquisiciokor megh akarta mondanj . de Ne-
met Albertnetol tanatsot kerduen azt mondotta hogj megh ne
mond. hiszem ha marhaia köl anagj . maga Valamire, nem
uonsza megh magat tletek. Horuat Janosne . Azt mongia hogj
az kenderben ment uolt, ez tannnak tehene boria . megh fe-

niegette monduan. hogj ugj megh bánod, miért Isten megh
halta tudnod. Arra ez tano azt mondotta, no. immár ha ua-

laiuj niaualiaia leszen Vágj Vramnak. uagi magamnak auagj
marhámnak . de . en senkire nem tietek immár hanem kegedre
io Aszoniom. a. azutan osztan, az leanianak . ki tekertek az

kezet.

27) Detsi Istuan hiti után semmit sem tud. Vas Gerge-
lineli felöl hallotta hogi tud. Simon Ferencznc felöl azt uallia

hogj Matias Jakab latta hogj az ueteseket boronalta.
sz. Giörgi nap estin, ez azt fogatta neki tsak ne mongia
ualamiért hoza küld megh lcazen adua.

28) Tano. Horuat János megh esküt hiti után azt uallia.

hogj eö semmit sem tud. hanem.

29) Tano Mihalifi Tamas hiti után semmit nem tud egie-

bet . hanem . hanem Simon Ferenczne azt mondotta hogj ez
esztendben igen iok uoltak az 8 buzaj.

30) Tano Nagj Lukats. hiti után semmit sem tud
egiebet hanem, ez idén mikor az Istrasara mentenek uolna.
Kémét Albertal mondotta hogj Juan Mihal kerdezte az apiat.
Nagj Istuant. kire mondotta Nagj Albert, hogj bízón igen
beteges, mondotta Juan Mihály sok szegeni ember tehene
hasznát ette megh miulta ezt az Aszont cl uette Naai
Istuan.

31) Tano. Nagj János . az mint IToruat Istuanne uallia
ez is ugj tugia. tugia azt hogj niaualiaia uolt. es Horuat Ja-
nosno adót ualami Sirt aual megh kentek es hasznait neki.
Azt is hallotta az Apianak az Nagj Istnannak szolgámtól . hogj
Horuat János szolgaia azt mondotta, hogj az en Aszoniom.
minden. Penteken más más tiukot uiszen bo— mit
tsinalt uelo nem tugia megh kel kordenj.

32) Tano. Bctsi Istuanne hiti után azt uallia hogj eö
semmit sem tud. Vas Gcrgelne tud. Lazlo Peterncis
tud. Simon Fcrencznct hallotta hogj az búzákon vonkotta
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az leped det Szabó Peterne felöl azt mongia hogj az más
embernek tehenének hazna nem uolt, de öuenek fbleöslek is

io uolt. konkolinetol hallotta hogj azt mondotta, hogj az .sz

Giörgi har mattiaban j. fertali liztben. 1. k a-

lannal töltött cs. 1. kemenc 2 euel let. Horuat Ja-

nósne felöl hallotta hogy tud. semmit sem tud cgiebet.

33) Tano. Sós Janosne, 34) Tano. Saigo Potomé, sem-

mit sem tud.

35) Tano. Nagj Gieörgj. hiti után semmit sem tud.

36) Tano. Fügi Jakab, hiti után azt uallia: semmit sem
tud. az maga felesegetni hallotta hogj Horuat Janosnet hal-

lotta hogj rncgh ucsztctte uolna Chemj Lrinciét.

37) Kovats János, Nagj Giörgine, Dienes Istuanne, Oa-

uald Ferenczne
,

kouats Janosue
, Füge Jakabne semmit

sem tud.

43) Tano Teuieuj Mihaline. hallotta hogj tudna Hor-
uat Janosne ualamj bti baiossagot de en nem tu-

dom ha tudc uagj nem.

KB. Az búza elueszeset, megh kell kerdeni. Az
Marhazi fiat Miliokat ki uesztette meg. Fal János Vram . . .

Lörincz Benedek eltt nit mondat TToruat Janosne.
Nagy Tanion. Nagj Lukatsne semmit sem tud. Nagj

Tstuan szolgain: Ilaczi Fal. az hallotta az Horuat Janos-
ne szolgaiatol . hogj minden Péntekén Viab tikot
uit be . mire ültette megh. azt nem tugia.

Chemi Gergel. TToruat ne felöl, uallia hogj adott ke-
neöt az felesegenek . méh Aniarol. es hasznait, az szolgaia

Leteniei Falas . az mint, az több tanok be hoztak, az Va-
rasbeka ki mereiteset ugí uallia: azt tugia hogj az szol-

gaia igen el szárát, de nu’tÖl azt nem tugia. cö eltte az le-

genis nem mondotta.

Olieini Gergeline. azt uallia. hallotta DetBÍ GaBpaxnetol

azt hallotta
,
hogj igriezet tartót

,
kit latot cgiczcr Detsinc

hogj az haza elöt komenien meg forgodozot cgiczer . Horuat
Janosnetol hallotta hogj Delsinet szíttá illien szoual hogj az

bestie kurua leania Detsine kökkeni szemei hekaia az . a kit

emlegetnek.

Nagy.-Janosne. hiú után. uit gtermek szülésékor sirt ki-
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uel racgh kente Horuatne . hasznait e nckic bizoni nem
tugia . az tik ültetést . hallotta bgj minden Penteken.
V i ab tikot uiszen be. es ülteti ualamire de nem tugia

mire. Leteniej Balast kente Horuatne. Az Varas bé-
kát azt mongia. hogj estve mereitet. dagaszta-
ni ualo uizet az Nemet Albert kuttiarol azt eö nem latta

ha akkor mercitcttoie ki az békát ef> az Vas üstben töltötte

cs deszkau al be födte, reguel . tsak latta hogj otuanazbeka:
Az annia vetette ki es az Leteniej . uonta niarsban az után

let niaiialiaia. az legennek. mitl azt nem tugia.

Mihalfi Tamasne Horuatne adót neki sirt kinél kentek

betegségében: semmit sem tud cgiebet.

Dienes Istuan azt is el felette uolt. bogi mikor cgiczer

az kezet megh nesztettek uolt, az Vak Aszoni hogj giogitotta

Ei Taion azt mondotta hogj kert alól mennicn . szállására .

mórt maga is fel de kitl nem mondotta.

Kouats Benedekre . Detsinetöl hallotta . hogj azt mon-
dotta hogj im fíiues8o tsinal uala. hallotta magatol Horuat-

netol . hogj eöreömest tsinalnak kent de nem merek az sok

nielucskeödöktöl. semmit sem tud egicbet. az béka dolgát
hallotta.

Chemi íJirincznc ol telette uolt ezt hogj Hor(vátné) adott

ualami eirt kinél kente az urat . es ualamj fürdben ualo füuet

is. ki után sztan könnicben let az Vra.

Nemet Albertne hiti után azt unllia. hogj az Chemi Ger-

gelj szolgaiatol Leteniej Balastol azt hallotta, hogj az Horuat
Janosne leania sütt, ualatni petsiniet. a ki BÜlctlen
szabású uolt. es az Horuatne Veiuel ette megh es attól

betegeölt megh. Azt is mongia liogj Szente Pálunk égj fia holt

uolt az uizben os annak az Tcmetesere fözeöt Horuat Janos-

ne . es ónnal küldt Horuatne ualami tehén húst Leteniej Ba-
lasnak. kit mikor megh et. azt mondotta, hogj immár An-
nál is inkab fai az giomra kitl, azonnal cl nehezedet.

Az nagj Tanj Kouats János, ez megh elfelette uolt, hogj

ez elöt mint. két esztendnél . adót uolt Horuat János ualami

retet neki kaszálásért
,
az puzta Oltsai földön hittak hogj

megmutassa horuat János ugj uolt az labaual . hogj semmiké'
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pcn el nem melietet, hanem osztan ü eltte az tznél. Hor-

uatnc mcgh kente ualami sírral ess azonnal el melietet, uele.

Clieiai Lörinez, azt is mongia liogj mikor komaromból

haza lttének uolna Ileuesi András azt mondotta, hogj az mi-

kor az hazat peorlek tölünk, akkor nem féltéin, de most hí-

zón. felek.

Tuba Ralintne hiti után azt uallia . hogj ualamint az

Vra uállottá az disznók be haitasat. cs az Hornat János lca-

nia meg feniegetcset, cöis ugj tugja a feniegetes után penigh

azon hamar megli uesztettek kiben most is, benne feküue

kínlódik. Mongja liogj az Vrat. meg erre külte Nagj Gerg-
iméhez. a ki cgj kis kent küldt neki. kinél meg kente

magat, es regei az Asztaligh el mehetet osztan harmadnap

mulurt áltál ieöt nagj Gergelne . es hogj föl nem kelhetet eltte

mondotta liogj no nem kölleök en it, adigh szabadot nekj

.

hogj megh maradót osztan. es kert ez Tubanetol ualami tse-

repet. es . fuzeöt ualami szert az labanak . Kinek igen ne-

héz szaga uolt, de senkinek nem háttá latnj . es azt mondotta

bgj ualaki dolga ez de fogadom hogj ide ki ieöni: migh

en ezt inegli fíízeöm . Kérdette ez tano hogj kitl let niaualiaia

azt mondotta, hogj. minden marhádért sem mondanám en azt

meg mert ezt nem neked hanem az Vr&dnak akartak tsele-

kednj de te hágtál bele. Leteniei Balashoz a ki Vak Aszont

fogadót uolt Cliemj Gergel. annak szálából hallotta, bgj azt

mondotta, hogj mikor az Szente Pál fia temetcsere fzött

uolna. Ha ualamj etelt auagj italt hoznak Horuat Janosnetol

megh ne egje . auagj megh ne igja . es migh odauolt az Vak Aszón}

az Torban adigh uit azHoruat JanosneLeania ualami etelt es italt,

kitalam az uolt. az tehenhus kit mihclen meg et es iuot azon-

nal megh nemolt. es azon hamaragjaban megh holt osztan

.

az legenj . Az Varas béka dolgát ugj uallia mint nagj Janos-

ne. azt teszi hoza. hogj megh feniegette az legent Horuat

Janosne hogj a marsban uonta az békát, az béka az mars-

ban. 3. nap igis mind eleuen uolt. ualamitsoda béka uolt. az.

de az után ki ueszet osztan az marsból.

(Folytatjuk.)
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